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STANOWISKO NR 1/14/2020 

Rada Osiedla Teofilów – Wielkopolska  

z dnia 02.06.2020 r. 

 

w sprawie delegowania członka Rady Osiedla z rejonu Bałuty do prac  

w zespole nad nowelizacją statutów. 

stwierdza, co następuje: 

§ 1. 

1) Rada Osiedla Teofilów – Wielkopolska rekomenduje delegowanie p. Michała Bartosik  

Z-ce przewodniczącego Zarządu Osiedla Teofilów – Wielkopolska do udziału w zespole  

do prac nad nowelizacją statutów zgodnie z pismem z dnia 20 maja 2020 r. nr pisma  

DSP-BPS-I.0020.134.2020 w sprawie powołania zespołu do prac nad nowelizacją 

statutów przez Komisję Jednostek Pomocniczych Miasta. 

 

2) Rada Osiedla Teofilów – Wielkopolska rekomenduje delegowanie p. Tomasza 

Głowackiego Przewodniczącego Rady Osiedla Radogoszcz do udziału w zespole  

do prac nad nowelizacją statutów zgodnie z pismem z dnia 20 maja 2020 r. nr pisma  

DSP-BPS-I.0020.134.2020 w sprawie powołania zespołu do prac nad nowelizacją 

statutów przez Komisję Jednostek Pomocniczych Miasta. 

 

3) Rada Osiedla Teofilów – Wielkopolska rekomenduje delegowanie p. Romualda 

Walewskiego Przewodniczącego Zarządu Osiedla Łagiewniki do udziału w zespole  

do prac nad nowelizacją statutów zgodnie z pismem z dnia 20 maja 2020 r. nr pisma  

DSP-BPS-I.0020.134.2020 w sprawie powołania zespołu do prac nad nowelizacją 

statutów przez Komisję Jednostek Pomocniczych Miasta.  

 

§ 2. 

Rada Osiedla Teofilów – Wielkopolska wyznacza zgodnie z wytycznymi z pisma 

przedstawicieli rejonu Bałuty (dawnej delegatury Łódź – Bałuty). Z uwagi na większą liczbę 

osób chętnych do pracy w zespole nad nowelizacją statutów rekomendujemy  

Komisji Jednostek Pomocniczych rozważenie zwiększenia liczby osób reprezentujących 

rejon Bałuty (dawną delegaturę Łódź – Bałuty). Załącznik stanowi pismo. 

§ 3. 

Stanowisko podlega przekazaniu: 

1) Komisji Jednostek Pomocniczych Miasta, 

 

§ 4. 

Stanowisko podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej osiedla  

Teofilów – Wielkopolska.  
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Załącznik do Stanowiska Rady Osiedla Teofilów – Wielkopolska  

nr 1/14/2020 z dnia 02.06.2020 r. 
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